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Paryż/Warszawa, 6 października 2017 r. 

Z dniem 1 listopada 2017 r. Coface powołuje dwoje nowych 
dyrektorów generalnych na regiony Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz Europy Północnej 

Katarzyna Kompowska, która zarządzała w Grupie regionem Europy Środkowo-Wschodniej 

od 2012 r., została mianowana dyrektorem generalnym na region Europy Północnej (Niemcy, 

Dania, Szwecja, Holandia) w celu kontynuowania strategicznego rozwoju działalności na tych 

istotnych rynkach. 

Declan Daly, który uzyskał dyplom inżyniera na kierunku Inżynieria Elektroniczna 

prowadzonym przez Dublin City University oraz dyplom MBA szkoły biznesu INSEAD, został 

mianowany dyrektorem generalnym Coface na region Europy Środkowo-Wschodniej. Declan 

posiada bogate doświadczenie w zakresie usług finansowych i produkcji, które zdobył w 

trakcie 25 lat pracy. Karierę zawodową rozpoczął w dziale inżynierii oprogramowania firmy 

ABB, pracując w jej oddziałach w Irlandii i Austrii. Następnie w 2000 r. zatrudnił się w General 

Electric Company. Od 2002 r. pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w GE Money Bank 

Switzerland, a w 2006 r. został dyrektorem generalnym GE Money Bank Austria. Następnie 

Declan dołączył do kierownictwa Western Union Financial Services, gdzie przez 5 lat 

piastował stanowisko wiceprezesa na Europę odpowiedzialnego za segment biznesowy B2B. 

W ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora IT oraz członka zarządu w spółce Semperit Holding 

AG. Miejscem pracy Declana będzie Wiedeń, Austria. 

Katarzyna Kompowska i Declan Daly są członkami Komitetu Wykonawczego Grupy. 
 

Xavier Durand, dyrektor generalny Coface, komentuje: „W okresie, gdy koncentrujemy się na 

realizacji naszego planu strategicznego „Fit to Win”, nowi dyrektorzy regionalni wesprą nas 

swoim ogromnym doświadczeniem, które ułatwi nam przeprowadzenie procesu aktywizacji i 

transformacji w najbardziej skutecznego globalnego partnera w dziedzinie ubezpieczeń 

należności w branży”. 
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O Coface 

 

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w 

zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksporto-

wych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4.300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane 

przychody w wysokości 1411 mln EUR. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w 

oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych anality-

ków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników.  
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W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie po-

przez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności 

B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na: 

www.coface.pl 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment B na giełdzie 

papierów wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA
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